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Актуальність дослідження зумовлюється спрямованістю сучасної педаK
гогічної науки на реформування освітньої системи внаслідок глобалізаційних
процесів у нашій країні. У контексті інтеграційних змін і впровадження БоK

лонського процесу в освітню систему України володіння полікультурною комK
петентністю стає невід’ємною складовою професійної майстерності сучасноK
го кваліфікованого робітника професії «ЛюдинаKЛюдина», оскільки сучасні
тенденції розвитку світового суспільства у соціальному, культурному, еконоK
мічному та політичному аспектах призвели до формування міжнародного баK
гатокультурного соціуму.
Об’єктивна потреба перебудови змісту професійної освіти на полікульK
турній компетентнісній основі зумовлює необхідність звернення до принципу
культуровідповідності, що передбачає уважне вивчення цінностей рідної та
іншомовної культур. У сучасних умовах одним із актуальних напрямів, в якому
має рухатися педагогічна наука, є підготовка кваліфікованих фахівців, котрі
повинні мати таку наукову картину світу, яка давала б можливість здійснюK
вати свою професійну діяльність в умовах полікультурної реальності.
Слід зауважити, соціокультурні умови нашої країни визначають полікульK
турність важливою складовою професійної діяльності працівників галузі «ЛюK
динаKЛюдина», тому однією з нагальних проблем, що постала сьогодні перед
сучасною педагогічною теорією і практикою, є формування полікультурної
компетентності майбутніх фахівців, випускників вищих навчальних закладів.
Оскільки фахівець соціономічної сфери має виконувати свої обов’язки,
працюючи в різних службах підприємств, організацій, відомств, в освітніх,
культурних і дипломатичних установах, будинках, мікрорайонах або зонах
соціального обслуговування сімей, а також займаючись приватною практиK
кою тощо, слід зазначити, що соціальний працівник реалізовує названі функції
не лише при роботі з окремим клієнтом, а й у роботі з групою, громадою,
національними меншинами, з певними категоріями населення, зокрема іноK
земцямиKбіженцями, у центрах реабілітації, притулках і відділеннях соціальK
ної допомоги тощо. Отже, володіння полікультурною компетентністю стає
невідривною частиною професійної майстерності спеціаліста, який має праK
цювати на різних рівнях реалізації соціальної політики держави, а саме: на
рівні управління, матеріальноKтехнічного і правового забезпечення, освіти,
охорони здоров’я й безпосередньо практики соціальної роботи тощо.
Відтак, з особливою гостротою постає потреба подолання негативних тенK
денцій минулого, що вкоренилися у практиці підвищення кваліфікації майK
бутніх кадрів та виведення освіти фахівців на якісно новий рівень, що передK
бачає впровадження нових підходів до визначення цільових пріоритетів полK
ікультурного навчання, формування його змісту, вибору технологій, органіK
зації та управління.
Зважаючи на актуальні тенденції розвитку професійної освіти, було визK
начено мету дослідження: за результатами категоріального аналізу терміK
нологічної тріади «компетентність – професійна компетентність – полікульK
турна компетентність» довести концептуальну значущість полікультурної комK
петентності в системі підготовки майбутніх фахівців соціономічного профK
ілю на засадах компетентнісного підходу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив наявність наукових
досліджень проблематики компетентності, що була висвітлена у наукових
працях Н. Бібік, Є. Бондаревської, Б. Гершунського, Н. Запрудського, Н.
Розова, А. Хуторського, А. Щекатунової та інших учених. У наукових розвідK
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ках авторів компетентність пов’язується з рівнем освіченості фахівця і його
загальнокультурною компетентністю, а також розглядається як складова сисK
тема, що включає знання, уміння, навички та професійноKважливі якості
спеціаліста.
Проблематику компетентнісного підходу на різних етапах наукового поK
шуку студіювали Дж. Баррет, Р. Боятзіс, Р. Вагенаар, Е. Вернер, Ч. Вудраф,
Т. Дюран, Д. МакKКлелланд, Р. Мірабл, С. Савіньйон, Ю. Хабермас, Д.
Хаймс, Н. Хомський, В. Хутмахер, Г. Х’юбер та інші. Вагоме значення для
нашого дослідження мають наукові напрацювання учених, що стосуються
феномену полікультурної компетентності. ЗKпоміж таких досліджень особлиK
ве значення має концептуальна позиція вітчизняних (І. Бех, О. Дубовік,
О. Сухомлинська та інші) та зарубіжних учених (П. Вебер, О. Джуринський,
І. Кушнір та інші).
Аналізуючи сучасні зарубіжні дослідження, можна зробити висновок, що
дослідницька діяльність в області вивчення полікультурної компетентності
активізувалася у 80K90 роках ХХ століття. Певний внесок зробили Г. БейK
кер, Д. Бенкс, С. Бенкс, У. БоосKНюннінг, Х. Гепферт, Д. Голлнік, Р. Гарсія,
К. Ірвін, В. Міттер, Т. Рюлькер, Д. Хоуп, У. Шмідт та інші вчені. ПроблемаK
тику формування полікультурної компетентності засобами іноземної мови
висвітлюють у дослідженнях О. Першукова, В. Сафонова, П. Сисоєв, А. СоK
лодка та інші вчені.
Проте, професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічної гаK
лузі діяльності все ще залишається предметом наукових досліджень науковців
різних напрямів.
Виклад основного матеріалу статті. Розкриття змісту термінологічної
тріади «компетентність – професійна компетентність – полікультур+
на компетентність» відображає послідовне розкриття термінів від загальK
ного до конкретного, де загальним є поняття «компетентність».
У Державному стандарті базової загальної освіти зазначається, що компе+
тентність є набутою у процесі навчання інтегрованою здатністю того, хто
навчається, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення,
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Звернення до довідникових джерел доводить, що преважна більшість науK
ковців уже визначилась із концептуальною позицією щодо термінологічного
розмежування основних категорій («компетенція», «компетентність»). ПриK
міром, академік І. Зязюн послуговується системою усталених категорій, якK
от: «кваліфікація», «компетентність», «компетенція», зауважуючи, що саме
кваліфікація і компетентність є своєрідними соціальноKтрудовими харакK
теристиками, що задають межі й рівень функціональних дій у професії. Вони
визначені нормативно і контролюються соціумом у ході різних атестаційних
актів [4].
Отже, компетентність розглядається О. Пометун і Г. Селевко як загальна
здатність людини, що набувається у процесі навчання, як сукупність особистK
існих властивостей, як освітній результат, що проявляється у готовності люK
дини до життя і професійної діяльності [8], [9]. Узагальнюючою рисою даної
термінологічної тріади є інтегральна якість цього феномену, його ґрунтовність
на знаннях та досвіді, набутих у процесі навчання суб’єкта. На думку Г. НаK

заренко, «компетентність» є особистим інтегрованим утворенням, що вклюK
чає смислові, світоглядні, операційноKдіяльнісні елементи та зв’язки між ними
[5].
В контексті нашого дослідження значний внесок зробила вчена Л. ПереK
тяга [6], в роботах якої професійна та полікультурна компетентності розгляK
даються як однопорядкові елементи у системі загальної компетентності людиK
ни. При цьому вони взаємопов’язані одна з одною та з іншими елементами
компетентнісної системи. Відповідно наукової позиції авторів Є. Степанова
та І. Демури полікультурність є складовою або засобом вияву професійної
підготовки людини. Зокрема, Є. Степанов розглядає полікультурну компеK
тентність як інструмент прояву професійних якостей фахівця, що можуть
повноцінно проявлятися за умов формування особистісних рис, затребуваK
них у будьKякій професії: порядність, відповідальність, довіра, чесність, спраK
ведливість, толерантність, культура міжнаціонального спілкування тощо, і
складають основу професійної поведінки фахівця [10].
На основі аналізу поглядів І. Демури на проблему професійної компетенK
тності можемо зробити висновок, що автор також встановлює тісні зв’язки
між професійністю фахівця та рівнем його полікультурної підготовки. ПроK
фесійна компетентність, на думку автора, це система явищ, що включає знанK
ня, уміння, навички (професійні компетенції широкого спектру) та професK
ійно значущі якості особистості, що забезпечують виконання професійних
обов’язків (професійні компетенції вузького спектру). Отже, необхідність
полікультурної обізнаності фахівця простежується у змісті виділених автором
професійних компетенцій широкого спектру: глибоке розуміння соціальної
реальності, гармонійна інтеграція в соціальний контекст, участь у спільній
діяльності [2].
Вітчизняна дослідниця Г. Суткевич, вивчаючи проблему формування полK
ікультурної компетентності майбутніх політологів, дійшла висновку, що форK
мування даного феномену відбувається за умов адаптації до контексту націоK
нальної та іншомовної культури. При цьому вивчення мови відбувається чеK
рез пізнання культури, а культура пізнається через засвоєння мови [11].
Аналізуючи визначення компетентностей різними вченими, можна зробиK
ти висновок, що полікультурна компетентність є однією з ключових компеK
тентностей, що виділяється як Радою Європи, так і провідними методичними
центрами українського освітнього фонду. Означимо, що під полікультурною
компетентністю слід розуміти комплексну характеристику індивіда, резульK
тативний блок, сформований через знання не тільки рідної, а й інших кульK
тур, поведінкові реакції в умовах міжкультурного спілкування та Діалогу
Культур. Ми дотримуємося позиції І. Зимньої, яка ставить у центрі уваги стуK
дента як бікультурну (вважати полікультурну) особистість, здатну до адекK
ватної соціокультурної діяльності в умовах іншої мовної та культурної спільноK
ти [3].
Висновки. Отже, професійна та полікультурна компетентності є складK
ними особистісними утвореннями, що разом з іншими компетентностями
включені до структури складової системної характеристики особистості – її
загальножиттєвої компетентності, що формується протягом усього життєвоK
го досвіду людини. Полікультурна компетентність розглядається як певне осоK
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ках авторів компетентність пов’язується з рівнем освіченості фахівця і його
загальнокультурною компетентністю, а також розглядається як складова сисK
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Проблематику компетентнісного підходу на різних етапах наукового поK
шуку студіювали Дж. Баррет, Р. Боятзіс, Р. Вагенаар, Е. Вернер, Ч. Вудраф,
Т. Дюран, Д. МакKКлелланд, Р. Мірабл, С. Савіньйон, Ю. Хабермас, Д.
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тику формування полікультурної компетентності засобами іноземної мови
висвітлюють у дослідженнях О. Першукова, В. Сафонова, П. Сисоєв, А. СоK
лодка та інші вчені.
Проте, професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічної гаK
лузі діяльності все ще залишається предметом наукових досліджень науковців
різних напрямів.
Виклад основного матеріалу статті. Розкриття змісту термінологічної
тріади «компетентність – професійна компетентність – полікультур+
на компетентність» відображає послідовне розкриття термінів від загальK
ного до конкретного, де загальним є поняття «компетентність».
У Державному стандарті базової загальної освіти зазначається, що компе+
тентність є набутою у процесі навчання інтегрованою здатністю того, хто
навчається, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення,
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Звернення до довідникових джерел доводить, що преважна більшість науK
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го досвіду людини. Полікультурна компетентність розглядається як певне осоK
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бистісне утворення з наявною структурою (компонентами) і характеристиK
кою (змістом компонентів). Від структури та змісту полікультурної підготовK
ки, на думку багатьох дослідників, залежить якість професійної освіти випусK
кника вишуKмайбутнього фахівця, зокрема соціономічної сфери.
Таким чином, сучасне інформаційне суспільство зумовило формування
цілей освіти не на державному рівні, а перш за все міждержавному, міжнацK
іональному. Інтеграція у Болонський процес мала сприяти мобільності та розK
ширенню можливостей працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів у будьKякій з країнKучасниць міжнародної угоди. Перебудова вищої
освіти України в межах інтеграції в Болонський процес стосується як змісту
навчання, так і його організації. Вимоги мінливої сучасності висунули на перK
ший план не тільки володіння студентом знаннями, а й його здатність реалізоK
вувати та ефективно застосовувати їх у житті, його націленість до постійного
саморозвитку і самоосвіти. Показниками такої готовності й здатності є сфорK
мовані в нього компетентності. Тому особливого значення і набула проблемаK
тика компетентнісної освіти та формування різноманітних компетентностей
випускника вищого навчального закладу.
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MULTICULTURAL COMPETENCE AS PART OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF STUDENTS + FUTURE SPECIALISTS IN THE
SPHERE OF SOCIONOMY
Bida O.A.
Abstract. The relevance of the article is predetermined by the focus of
modern pedagogy on reforming the educational system as a result of
globalization in our country. In the context of integrational changes and
introduction of the Bologna process to the educational system of Ukraine,
possession of multicultural competence becomes a compulsory quality of
modern professional skills of qualified worker of that «Person+Person»
profession as the current trends of the global society in social, cultural,
economic and political aspects have led to the formation of international
multicultural society.
As a result of the categorical analysis of terminological triad
«competence – professional competence – multicultural competence»,
the conceptual importance of multicultural competence in training future
specialists in socionomy based on the competency approach has been
proved in the article.
The phenomenon of multicultural competence in relation to the
professional competence of the future specialist in socionomy has been
studied in this article. Also the content of the categories of «competence»,
«professional competence», «multicultural competence» has been
revealed. It is proved that multicultural competence is a compulsory
quality of specialist’s professional competence.
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Психологічна основа соціальної взаємодії визначається шляхом
посилання на складові спрямованості особистості як системи
стійких мотивацій, що як чинник життєдіяльності визначає її
стратегію. Стверджується, що система особистісних устано+
вок утворює основу стратегічної спрямованості особистості як
психологічного утворення, похідного від бачення особою себе у кон+
тексті відносин із певним соціумним оточенням. Стратегічна
спрямованість особистості відображує індивідуальний стиль
діяльності та загострення окремих рис характеру, які є наслідком
вирішення постійних актуальних проблем.
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бистісне утворення з наявною структурою (компонентами) і характеристиK
кою (змістом компонентів). Від структури та змісту полікультурної підготовK
ки, на думку багатьох дослідників, залежить якість професійної освіти випусK
кника вишуKмайбутнього фахівця, зокрема соціономічної сфери.
Таким чином, сучасне інформаційне суспільство зумовило формування
цілей освіти не на державному рівні, а перш за все міждержавному, міжнацK
іональному. Інтеграція у Болонський процес мала сприяти мобільності та розK
ширенню можливостей працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів у будьKякій з країнKучасниць міжнародної угоди. Перебудова вищої
освіти України в межах інтеграції в Болонський процес стосується як змісту
навчання, так і його організації. Вимоги мінливої сучасності висунули на перK
ший план не тільки володіння студентом знаннями, а й його здатність реалізоK
вувати та ефективно застосовувати їх у житті, його націленість до постійного
саморозвитку і самоосвіти. Показниками такої готовності й здатності є сфорK
мовані в нього компетентності. Тому особливого значення і набула проблемаK
тика компетентнісної освіти та формування різноманітних компетентностей
випускника вищого навчального закладу.
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